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Fontos jogszabályi változás 2010-ben 

A Magyar Közlöny 9. számában (I. 26.) megjelent az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 26.) EüM 
rendelete az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 
engedélyezésének részletes szabályairól. A rendelet előírja, hogy az egészségügyi kártevőirtási 
tevékenység milyen végzettséggel, és milyen engedéllyel végezhető, amelyet egészségügyi 
kártevőirtó tevékenységet végző egyéni vállalkozó lakóhelye, illetve társas vállalkozás esetén a 
társaság székhelye szerint illetékes kistérségi vagy fővárosi kerületi intézete ad ki. Az 
engedélykérelemben fel kell sorolni ki, milyen végzettséggel dolgozik, azaz ki az, aki személyesen 
közreműködik az egészségügyi kártevőirtásban. A rendelet felsorolja a végzettségeket is, pontos 
Országos Képzési Jegyzék szerinti számmal megjelölve.  Ezt az engedélyt 2010. április 1-ig kell 
kérelmezni a vállalkozásnak, illetve a tevékenységet végzőnek. A 2010. április 1-jéig engedélyt 
nem kérelmező vállalkozás ettől az időponttól egészségügyi kártevőirtó tevékenységet nem 
végezhet. A rendelet megtalálható, és letölthető a magyarorszag.hu jogszabályok menüpontról.  

Engedély iránti kérelem minta itt a Hírlevélben és a  www.makosz.hu oldalról letölthető! 

*************** 

EUROPEST 2010  

Az EUROPEST hivatalos honlapján (www.cepa-europest2010.com), a bal oldalon található 
magyar zászlóra kattintva magyar nyelven jelennek meg az információk, és lehetővé válik a 
regisztráció is. Részvételi díj magyar résztvevők számára: 57.000,- Ft, amely a következő 
szolgáltatásokat tartalmazza: 

 2 napos részvétel a konferencián, 

 2 ebéd, 

 kávészünetek, 

 konferencia anyag, 

 magyar nyelvű szinkrontolmácsolás, 
 
Kiegészítő opcionális szolgáltatások: 

 Fogadás az Európa hajón: 16.000 Ft / fő 

 Szállás a Mercure Buda Hotelben:  
o 12.600 Ft / egyágyas szoba / éj (reggelivel, adókkal) 
o 14.500 Ft / kétágyas szoba / éj (reggelivel, adókkal) 

 Borkóstolós vacsora Etyeken (transzferrel): 13.700 Ft / fő 

 

*************** 

MaSZOSZ SZAKMAI NAP  

A Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége – a MaKOSZ tagszövetsége – 2010. március 29-én 
rendezi meg idei szakmai napját. Az eseményről felvilágosítást kaphatnak a MaKOSZ 
telefonszámán: (1) 464-5241, e-mail címén: makosz@tlt.hu, illetve az igazgatosag@babolna-
bio.com e-mail címen. A MaKOSZ honlapján megtekinthető a részletes program. 

http://www.makosz.hu/
mailto:makosz@tlt.hu
mailto:igazgatosag@babolna-bio.com
mailto:igazgatosag@babolna-bio.com
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ENGEDÉLY KÉRELEM  MINTA! 

ÁNTSZ  ………….. kerület/kistérségi Intézet     Dátum: …………….. 

tisztifőorvos úr/asszony részére       Ikt.sz.: ……………… 

Tárgy: egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedély kérelem 

. 

Tisztelt ………………………….. Főorvos Úr/Asszony! 

Alulírott………………….., azon kéréssel fordulok az Intézethez, hogy 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet alapján, 
amely az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 
engedélyezésének részletes szabályairól szól, egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító 
engedélyt a vállalkozás részére kiadni szíveskedjék. 

Alulírott…………………………... egészségügyi kártevőirtó szolgáltató vállalkozás vezetője nyilatkozom 
arról, hogy az engedély kiadása esetén a 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti 
tevékenységet – személyesen, munkaviszony formájában, munkaszerződéssel – az alább felsorolt 
személyek a megfelelő végzettség birtokában végzik. Nyilatkozom továbbá arról, hogy a tevékenység 
céljára szolgáló valamennyi telephelyen biztosítottak a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 
rendelet 8. számú melléklete szerinti – különösen az irtószerek szállítására, tárolására és felhasználására 
irányadó – előírások betartásának feltételei. 

A kártevőirtási szolgáltatás végzésében személyesen közreműködő munkavállalók az Országos Képzési 
Jegyzék szerinti egészségügyi gázmester (kártevőirtó) / egészségügyi kártevőirtó szakmunkás / 
egészségőr-fertőtlenítő szakképesítéssel rendelkeznek. 
 
Az …………………………….. vállalkozás egészségügyi gázmesteri végzettséggel rendelkező 
munkavállalói 
 
Név     Születési idő   Igazolvány száma és kiadás éve 
 

A vállalkozás adatai: 

Cég neve:    Cégjegyzék:     Adószám:   

Telefon:   E-mail:     Ügyvezető: 

Székhely:                    Telephely:   

Levelezési cím:   

Tisztelettel: 

A fenti mintát – amit a vállalkozás adataival kell kitölteni – minden kollega használhatja. Az 
ÁNTSZ címei a Tájékoztatóban, illetve az www.antsz.hu honlapon megtalálhatók. A 
levélhez 2200,- Ft-os illetékbélyeget kell mellékelni. 


